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( cititorilor
O J Abonamentele pe

i luna decembrie la
\ ziarul „Cuvîntul li-
ț ber“ se fac prin ofi- 

T ciile poștale și fac- 
4 torii poștali pînă în 
f ziua de 27 noiembrie, 
) inclusiv.
’ Costul unui abona-

- | ment este de 140 lei, 
t la care se adaugă ta- 
ț xele poștale.
I: 

• CfNTECUI» DE LE
BĂDĂ AI» DLUI THEO
DOR STOLOJAN. In fața 
Camerelor reunite ale Piy- 
lamentalai. miercuri, în- 
cepînd cu ora 15, premie
rul în exercițiu. Theodor 
Stolojân, a prezentat ra
portul guvernării — oc
tombrie 1991 — octombrie 
1992.

t > o NICOLAE VACARO-
IU IM VIZIUNEA LIDE- 
RIL0r PARTIDELOR PO
LITICE. Dl Nicolae Văcă- 
roiu, primul-ministru de
semnat, s-a întjlnit succe
siv, la' Palatul Victoria, cu 
liderii partidelor parlamen
tare, intr-o ultimă rundă 
de consultări ce precede 
prezentarea componenței 
nominale a noului execu
tiv și a programului de 
guvernare, fapt care se va 
consuma în ședința de vi
neri, 13 noiembrie, a Ca
merelor reunite ale Par
lamentului.
. Iată și primele opinii ale 

liderilor partidelor politice:
• CORNELII! COPOSU 

(P.N.T-C D ) : „Dl Văcăroiu 
are o strategie de convin
gere a opiniei publice pen
tru acceptarea acestui re
gim de austeritate și are 
bazate, în ordinea impor
tanței, o serie de măsuri 
adecvate sistemului de 
astăzi**.

o NICOLAE MANOLES- 
CU (P.A.C.): „Dl Văcăro- 
iu are suficiente capacități 
să ii convingă pe președin
tele Iliescu de necesitatea 
adîncirii reformei. Noul 
premier ne-a făcut o im
presie bună ca specialist. 
Calculează cu hirtia și cre
ionul orice. Cred că va fi 
mai dirijist decît Petre 
Roman și Theodor Stolo- 
jan'*.

o PETRE ROMAN 
(F.S.N.) : „în opinia noas
tră, unele intenții ale pre
mierului desemnat sînt 
bune. Programul cu care 
se va- prezenta în Parla
ment este de perspectivă 
imediată. Pe termen lung, 
programul de guvernare nu 
poate fi altul decît cel al 
F.D.S.N., or, după cum 
știți, cu acela noi nu am 
fost de acord**.

• GHEORGHE FUNAR 
(P.U.N.R.): „Dl Văcăroiu 
este o persoană agreabilă,

, dar este independent de 
guvernare și de probleme
le reale ale țării. Premie
rul desemnat este un pion, 
o păpușă manevrată ,de 
F.D.S.N. Discuțiile nu au 
fost de fond, avînd mai 
mult un iz de consultare 
formală a partidelor poli-

• NUMĂRUL ȘOMERI
LOR DIN ROMANIA. Nu
mărul șomerilor înregistrați 
la 9 noiembrie a.c. era de 
942 450. Dntre aceștia, 

570 565 beneficiază de a- 
jutor de șomaj. Pe grupe

, profesionale, situația șome
rilor aflați în plată se pre
zintă astfel: 499 277 sînt 
muncitori, 60 595 au studii 
medii și 10 631 au studii 
superioare. Din totalul res
pectiv, 349 982 sînt femei. 
Rata șomajului se ridică 
in prezent la 8,5 Ia sută.

ConsiliulRED. Die Goschler, ce este 
Consiliul Național al în
treprinderilor Private Mici 
și Mijlocii din România 7

V.T.G.: O organizație cu 
personalitate juridică, în
ființată la 28 mai 1991, 
neguvernamentală, apoli
tică și nonprofit, ce-și pro
pune și, fără îndoială,,, va 
realiză favorizarea înfiin
țării și dezvoltării întreprin
derilor privata mici și mij
locii în condițiile specifice 
economiei de piață bazată 
pe libera inițiativă și con
curență. Organizația nu 
este invenție românească, 
organizații similare există 
In pește IDO de țări - ale 
lumii. Spre exemplu, în 
Japonia 98 la sută din în
treprinderi sînt mici, în 
cadrul lor fiind cuprinsă privat* prin inițierea
trei 'sferturi din , foița de r*“:—— J~ ;—’*“*
muncă ’ ocupată, aici rea- legi și conlucrarea in or-
lizîndu-se . mâi mult de (,—___ _ --
50 .la' sută din produsul stat în adoptarea solu-
intern brut In toate cele 
peste 100 de țări, există o 
organizație națională a în-

, treprinderilor mici și friij-

J

Private 
organism

locii, ce ace un rol impor
tant In elaborarea strate
giei economice a «talelor 
respective și în stabilirea 
mijloacelor de implemen
tare a sa.
• RED.’.* Care este obiec
tul ' de activitate al 
O.N.I.P.M.M.R. ? '
- V.T.G.: Elaborarea unei 
strategii naționale de în
curajare a înființării șl . 
dezvoltării- întreprinderSIo?
. ’ ■ ‘ > Ai
propunerea de proiecte de

ganițațiile profesionale de

țiilor ce prezintă . interes 
pentru sectorul privat; 
accelerarea procesului de 
privatizare, stimula -

al
și Mijlocii 
economiei

relațiilor economi- 
și a cooperării in- 

promovaiea

rea
ce
ternațipurde, 
principiilor de independență 
și solidaritate, . acordarea 
de asistență, editarea de 
publicații șl organizarea de

Interviu ca dl 
VICTOR T1BEBIU 

GOȘCHLHK, 
membru îri C.N.r.P.M.M.R.

manifestări menite să asi- 
guie un larg schimb de 
experiență, înființarea u- 
nor instituții de ajutoare 
șt creditare ș.a. Toate 
cestea sînt cuprinse în 
tutui G.N.I.P.M.M.R.

RED.: Cine poate de-

a- 
sta-

de piață
veni membru al organiza
ției naționale a întreprin- . 
derilor Private Mici și 
Mijlocii ? •

V.T.G.: Orice persoana 
fizică cu autorizație de 
întreprinzător particular, 
din orice domeniu de acti
vitate, care aderă în mod, 
liber la prevederile sta-" 
tufului. Calitatea de mem
bru se dobîndește pe bază 
de cerere scrisă aprobată • 
de Comitetul. Director , al 
O.N.I.P.M.M.R. Avem' ast
fel de cereri țip, ce se nu
mesc adeziune și se găsesc 
la sediul nostru, care deo
camdată se află Ia Agen
ția Națională pentru Pro
movarea și Dezvoltarea în-

treprinderilor Mici și Mij
locii,r filiala Hunedoara. - 

RED.: obligații fi
nanciare are un membru 7 

V.T.G.: La înscriere per- . ■ 
soanele fizice achită o taxă 
de minim 200 de lei, ia» 
societățile comerciale 1000 
de Iei. Cotizația lunară va 
fi tot de 200 și 1000 de lei 

RED.: Urmează să ia' 
ființă și îri ’ județul nostru 
o filială a G.N.IJ’.SÎ.M.R. 7 

V.T.G.: Da. Atunci cînd .
vom avea un număr sufi
cient de membri, vom con
voca o adunare generală și - 

„vom alege conducerea .fi
lialei, adică un corniței și 
președintele acestuia.

RED.: Ceî ce vor in - 
formații suplimentare, unde 
trebuie să se adreseze 7

V.Ț.G.; La sediul filialei 
Hunedoara a' Agenției .Na-” 
ționale pentru Prbmovarea 
întreprinderilor Mici • ți 
Mijlocii, în. zilele de luni, 
între orele 16—18, șl' sîm* 
bata, între 12—14.

A consemnai 
TRAIAN SONDOR

la

so-în
a foste- 

și priva- 
oarecare

CIND BOII ARA

Bețivul, sosind tîrziu acasa

Cosmos" din Chișinau.

(Continuare în pag. a 3-a)Foto : PAVEL LAZA

re
ne descur- 

au 
necesitate, 
în echipe

— Ilic !... Iar a uitat nevastă-mea ușa n 
cheie

lor 
ne- 

în 
calității lucrări-
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Șl CAII MĂNÎNCÂ
Să ne ierte cei (cele) ale strădaniile jasțiiuțiilpj’.sitt- 

căror nume vor fi perne- tulul menite să asigure pre 
nite în cele ce- urmează, 
dar așa a exprimat româ
nul acea stare de lucruri 
în care unii sînt cu foloa
sele iar alții cu ponoasele, 
sau vorba unui prieten ti
pograf, odihnească-1 Dum
nezeu — „unii cu munca 
alții cu banii, c-așa-i 
noi",

Transformarea 
cietăti comerciale 
lor I.C.S.A.P. ca 
tizarea au adus 
diversitate în activitatea de 
alimentație publică, deși 
prea adesea această diver
sitate înseamnă un servi

ciu de o calitate îndoielnică 
Concordanța între calitatea 
serviciului și adaosul co
mercial de alimentație pu
blică practicat, cu toate

tecția consumatorului, este 
în continuare o stare op
țională. Lucrurile nu stau 
altfel nici la Hunedoara. 
Dar pe această temă vom 
mai interveni. Aici am în 
tîlnit însă o situație care 
se mulează perfect pe bu
tada din titlu,

Societatea comercială de 
alimentație publică „Du
nărea" S.R.L., patron dna 
Lucreția Mocanu, se află 
situată în piața agroali- 
mentară cu același nume. 
Plătește pentru localul în 

' care desfășoară activitate 
— restaurant și bufet — 
238 000 de lei pe lună chi 
rie la S.C. „Corvinex" S.A

ION CIOCLE1

(Continuare în pag. a 3-a)

Hunedoara, Deva, Valea Jiului, 
inclusiv o delegație din partea 
„Fundației de ajutor pentru Ro
mânia din S.U.A. (T. B.).
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o CONSFĂTUIRE PE TEME 
DE PROTECȚIA MUNCII MI
NIERE. Timp de două zile, la 
Petroșani s-a desfășurat a doua 
consfătuire a Centrului 
de salvare minieră (SALVA- 
MIN) al R. A. 6. Petroșani, 
pe. tema „Igiena ți medicina în 
protejarea omului”, organizată de 
Fundația I.M.P.R.O., in colabo
rare cu I.C.S.P.M. București, 
R.A.C. Petroșani, Spitalul Lupeni, 
U.T. Petroșani, Direcția Județeană 
Sanitară ș.a. Au participat spe
cialiști din București, Tg. Mureș.

© ZIUA EDITURII „CĂLĂ
UZA". La Casa Cărții din Deva 

•a avut loc Ziua Editurii „Călă
uza". Cu acest prilej, a fost lan
sat volumul de versuri „Gu mâi
nile in flăcări” semnat de poet-a 
Paulina Popa. Despre activitatea 
editurii și noul volum al talen
tatei. creatoare devene au vorbii 
ec. Elena Mihălțan, directorul 
„Bibliofor" Deva, Valeria Bârgău, 
directorul editurii, prpf. Victor 
Isac. tn curs de apariție la ace
eași editură se află volumul „Salt 
mortal" de Mariana Pândaru, care 
a vorbit și recitgt din cuprinsul

•K .'V,- ':'
’

■ •

său. încărcate de emoție au fost 
cuvintele Paulinai Popa și clipele 
acordării, de autografe pe noul său 
volum. (M. B.)

© INDIFERENȚA. Deoarece, 
la Rapolt, numărul de vaci cu 
lapte la gospodăriile sătenilor s-a 
menținut constant, punctul de 
colectare funcționează continuu. 
Modul în care se preia însă lap
tele creează o stare de indiferență 
în rîndul celor care predau lapte 
let stat. Punctul nu este dotat cu 
un aparat de determinare a con
ținutului 
menii nu 
lapte de 
muls. (E.

de grăsime. Deci, oa- 
sint interesați să. aducă 
calitate, asa cum
S.)

Locomotivele—

și pe șine
La Depoul C.E.R. Sime- 

ria se depun eforturi stă
ruitoare pentru repararea 
de bună calitate a loco
motivelor și repunerea 
în cel mai scurt timp 
circulație.'. „Pînă nu 
mult, locomotivele cu 
numite defecțiuni erau 
mise .pentru reparații 
Brașov sau la Caransebeș, 
ceea ce presupunea , chel
tuieli mari, timp îndelun
gat pînă la revenirea 
și reluarea activității, 
avind vreo garanție 
privința 
lor,, sublinia cil ing. Petru 
Pienar, șeful coordonator 
al Depoului C.F.R. Simeriâ. 
Acum, aceste operații le 
efectuăm noi. aici, la Si- 
meria, într o hală special 

«amenajată, deși- este cam 
mică și nu avem condiții
le cele mai bune de 
parați i. Insă 
căm. Oamenii noștri 
înțeles această 
s a li constituit 
complexe și reușesc să rea
lizeze reparații destul de 
bune”.

IOAN JURA, 
cola borator

lor 
îri 
de 
»- 

tri- 
la

s-a 
a 

e- 
Za

totul aparte oră de lectură 
desfășurat la Secția 
Bibliotecii Județene, 
levii din clasa a
Școala Generală, Nr. 
pă prezentarea unei 
tura cerută de programa școlară 
de către înv. Ion Mihuț. a urmat 
o audiție muzicala de pe discul 
„Vrăjitorul din Oz”. (M. B.)

de copii 
pentru 

111-a de
8 De.va. Du- 
liste de lec-

O OMOR. Din cele 18 omo
ruri făptuite in acest an in ju
dețul nostru, patru s-au comis 
la Petroșani, iar 3 la Deva. (V. N.l

11
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Noua operă postumă î 
acestui singular scriitor și 
teolog-monah care a fost 
N. Steinhardt se intitu
lează programatic DĂ
RUIND VEI DOB1NDI. 
Ea a fost editată de E- 

piscopia Ortodoxă Română 
a Maramureșului și Săt- 
marului și ar putea fi de
finită pe scurt ca un e- 
logiu al creștinismului. 
Dar ce elogiu! Cită fer
voare și totuși cîtă inteli
gență! Cîtă pasiune și 
totuși cftă luciditateJ ffiț . 
respect pentru învățătura 
M; uitorulul și totuși 
citi independenți anali
tică ! Ideile de bază ale 
acestei cărți au fost cir
cumscrise, unele chiar ■ 
dezvoltate, în acel stră
lucit „jurnal aî fericirii", 
care a realized în ultimul 
an performanța a două e- 
dițfi. Aici ele sînt reluate, 
adtncite. analizate, răsu
cite pe toate fețele, con- 
verbind înspre aceeași 
concluzie: Isus este Ca
lea, Adevărul și Vhtța, 
dar în același timp El 
este Domnul, este un ca
valer un gentleman, un 
generos șd un aristocrat al 
spiritului, tot asa după 
cum creștinismul este o 
religie a generozității care 
asigură fericirea echili
brului sufletesc prin cel 
mai simplu șt mai la

C O N T R A P U N G T

BUCURIA
îndemînă mijloc: dărui
rea de sine. Din păcate 
însă, nu toți percep co
rect, mesajul sublim al 
lui Hristos. Cei mai mari 
dușmani ai creștinismului 
sînt bigotismul stupid, fr- 
goismul, lenea și prostia. 
Mai ales prostia îl irită 
pe N. SteMiasdtf ma a» 
Ies cu ea se răfuiește, de
monstrând în stilul șfta de 
o alertețe inconfurtdabilă 
că creștinismul nu » o 
religie pentru blegi, pen- 

■ tru fricpșî, pentru ț^ti, 
ci una a inițiativei, e cu- 
rajului și a hsteUger^d. 
Totodată dragostea 
dința, chiar în 
ei paradoxală
Doamne, aiută necredin
ței mele!“), speranța, li
bertatea, generozitatea sînt 
tot atîtea „teme" pe care 
monahul de la Ihrhia le 
supune unei interjpetăți 
pe cfț de personale, 
atît de greu de contrazis. 
Căea ce Inel» ti d 
prinde în măsură
în aceste demarp^ă e 
mare acuitate șî eleganță 
a aîndirit rint originalita
tea* organizării i^seurtu- 
lui. spontaneitatea sa;

permanentul recurs la va
lorile culturii universale, 
mereu surprinzătoarea ca
pacitate asociativi. Cu 
asta am ajuns, de fapt, 
la expresia literară a căr
ții, care, alături de fon
dul ei ideatic, este o sursă 
a valorii sale.

Cu exeepția a trei tt-
, tluri din cuprinsul aces

tei cărți, toate celelalte 
au fost întîi rostite ca 
pțedici.De aici derivă 
încă o dimensiune (sau 
ambițief a lucrării și a- 
nume aceea de a recap- ■ 
sidera, ca gen, predica. O 
spune autorul însuși, el 
fiind $i unul dintre marii 
virtuozi ai stilului în li
teratura noastră de azi: 
„Cele mai bune și mai 
frumoase simțăminte ori 
mai folositoare Învăță
turi sînt anihilate de ti
pizarea verbală, care-i 
simptom de lene, frică și 
uscăciune a inimii. Tot 
atît de dușmănoase sînt 
stilul pllduitor-edlficator, 
onctuos, stilul emfatic, 
stilul crandttocveni sau 
deprinderea comodă de 
a reduce predica la repe
tarea pericopei evanghe

M
i

lice (...) Să nu ne fie tea
mă a găsj metafore' ori
ginale, a folosi o vorbire 
pitorească; ’pe șleau,' pe 
înțelesul tuturor; a ‘în
locui cenușiul tern al a- 
tîtor predici morocănoase 
<rt vi oîeiuneaculorilor pu
ternice. Nițel fauvism 
n-ar strica, cutez să a- 
firm făcînd o fulgerătoare 
incursiune în domeniul 
artelor plastice". Roate 
nicăieri că în acest citat, 
N. Steînhardt nu-și defi- 
«aște mai -bine- propriul 
stil. Definire Ig carg mai . 
trebuie să adăugăm per
manentul său efort de

p

<<■

c învățătorii
E modul său dea ne face 
să credem și să înțelegem
— și cit de convingători
— că Mîntuitorul n-a ră
mas undeva to miticele 
depărtări' ale drumului 
spre Emaus, ci se află 
de-a pururi cu și în noi. 
Căci, se întreabă N. 1 
hardt, pe urmele altui în
țelept : „Unde este Dum
nezeu ?" Și răspunde: 
-Acolo unde e Msat să 
între”. Dăruind Vel do- 
bîndl va rămîne una din
tre cele mai frumoaso 
cărți de înțelepciune ale 
literaturii române.

RADU CIOBANU

HAVUZ 
Dacă simulez că nu voi muri 
o tristețe grea mă vă cuprinde 
nu pot să fac din noapte zi 
și nici să nu mă văd în oglinde. 
Spaime mă vor năpădi demente 
sub măști nu mă pot ascunde 
nu pot să aud glasuri clemente 
Să scap de teroarea din secunde. 
Tu, iubito, lâsă-ți'Sinii în soare 
chiar dată te Va arde lumina lichidă 
ca dintr-Un havuz, o revărsare 
neștiută te Va preface In Semiramidă.

Iv MARTINOVICI
V. .

J

CRONICA LITERARA

de 
ele

lui

Tulburător de singuri ne 
întrebăm, în neodihna su
fletelor /sufletului), care 
este adevărul vieții. De 
dincolo de nerăspunsul 
cuvintelor, stăruim. în 
speranța că doar aici, 
între povîrnișurile vieții, 
trebuie să ne statornicim. 
Intre eresuri, între poveri 
și cumpeni! Șl totdeauna 
cu necurmata clipă 
credință a lumii că 
sălășluiesc lingă not.

„Erese" — cartea
Traian Filimon apărută la 
Editura Eresmon (coperta 

Mircea Bâtcă; tehnoredac
tare: Ion Dumitrescu/ — 
îmi reașaZă în qînd toate 
tăinuirile lumii. Și în ce 
poate fi mai ocrotitor pen
tru el decît însuși sufle
tul celui care se întreabă 
nu numai despre sine, ci 
și despre ceea ce fost-a 
și fi-va poruncă, de viață 
pentru el st pentru toți. 
Întrebător este Poetul 
care în viziunea lui T. 
Filimon deschide zarea în 
care ist află răstignirea — 
și alunecă în tăcerile de

intre poveri și cumpeni" 
muri <fe toamnă", nălbind 
începe nordul" și „Pole- 
mos"/, fiecare dintre ele 
demne de coțrmntarU. Pe 
adevăratul poet T. Fili
mon nu-l regăsesc în ul
timul. E o încercare de 
gnamizare care se înde- 
părțează de străbătătorul 
fior liric al autorului.

„Albmd începe nor
dul" îmi pare ridul cel 
mai reușit: o poezie a 
maturității fn care nor
dul este a metaforă pen
tru bătrinețe, pentru „tre- 
cut-au anlr. Tonul este 
uneori al Anei Blandiana, 
dar lumina versurilor are 
inconfundabilitatea oa
menilor și locurilor de 
aici.

Remarcabilă este la Tra
ian Ftiimon marea putere 
de versificație, vocația ri
mei și a metaforei (une
ori riscînd și naivisme 
(„Cînd va fi deplină toam-

dincolo de gînduri. Ni
mic- mai fascinant in in
terogația poetului decît 
chemarea in anotimpul 
toamnei a amintirilor iu
birii și încrederea — eu 
toată această deznădejde 
— atît de firesc umană 
in „semnul stelei":

„Fir de colb legat de 
steaua/Al cărei destin îl 
capăt,/

Pot eu singur să-i pori 
semn il,/ Măcar semnul, 
pîn-.a capăt ?“

T. Filimon este, indu
bitabil, un poet al nostal
giei. obsedat de porțile 
copilăriei sale, dcr ți u- 
nul al „dragostei împreu
nă". „Erese", noul său 
volum, probează co și tot 
ce a scris — aceeași dra
goste de viață, de făptuire, 
„legînd înălțimea unui 
cer viitor". Volumul este 
structurat în patru ci
cluri („Himerla", „Fia-

nă/Vreau să uiți de mine, 
doamnă,/Ca de-un ban 
pierdut in gară/La ple- 
carea-n .altă țară"). Și 
nedomolita încercare ex
plicativă, realizabilă doar 
prin epitete și prin lim
pezimea eufonică: „tem
plul primordial, profund, 
mirific"; „Horă de ore 
pe cadran solar". Am 
convingerea că virtutea 
cărții este lacrimă: pen
tru plopii cu lună, pen
tru copiii care eîntă prin 
vis. pentru steaua iubirii 
în iernile fulguite la tfm- 
ple, pentru f lorile care se 
scutură de gînduri, pen
tru flamurile toamnei și 
pentru toate semnele tre
cerii. Poetul — și T. Fi- 
limon este un poet auten
tic — se mărturisește, in
tr-un poem, un poet al 
lacrimii. Pentru bucuria 
cărții așez aici, între în
trebătoarele mele gînduri, 
o lacrimă a sufletului 
meu.

EUGEN BURZA, 
Deva

O cultură i
Ca popor cu o istorie de a 

peste' 2O0O de ani, noi, 
românii, sîritem deținătorii 
Unei culturi ancestra
le extraordinare. Gene
rație după generație fn 
Vremuri de restriște care 
au dominat timpul ‘exis
tenței noastre, sau în clipe 

. de - liniște cînd ne eblo- - 
jsm răni și ne lucram 
pămîritul priwru a supra- rite, văzute și ștefifite, ge- 
Vfețui fizic, am fost în 

lisate la răscruce de vîn- 
«0»i, să ne plîhgeto morții 
șl c viață încărcată de 
greutăți, dar să și cîntăm 
măiestrit bucuriile trecă
toare, atft de repede tre
cătoare. într-o „mare* slavă 
am reușit să ne ținem săr- 
Httterfie noastre sfinte, să 
marcăm momentele mai 

nte dfti viața omu- 
jurul tor croind o- 

biceiuri și datini, respec
tate apoi cu sfințenie, dar, 
deoDotrivă, îmbogățite și 
șlefuite, ee au căpătat fh 
scurgerea anilor, a secole
lor, străluciri diamantine. 
Să amintim de obiceiul da
cic de a strings fn pumn 
O fărimă din țărîna primi
toare în care cri care ur
ma să se stingă din viață 
era îngropat după un ce
remonial anume; și să nu 
uităm că și azi, pentru o- 
dihna celui dispărut, arun
căm în groapă același 
pumn de țărînă însoțit de- 
o slujbă religioasă. Să ne 
amintim de bucuria căsă
toriei care și azi reunește 
un ceren-onial din care nu 
lipsește cîntecul și jocul, 
urarea de fertilitate, v de 
„casă de piatră*, ceea ce 
înseamnă statornicie în 
sentimente șl viață, sănă
tate, bucurii și împliniri. 
Să ne amintim de momen
tul nașterii, de zodia în 
care acesta are loc, de ur
sitoare și de’ invocarea e- 
lementelor cosmice.

Toate aceste momente din 
Viața omului și de peste 
an au creat fn jurul lor 
o cultură neasemuit de 
bogată, de o profunzime 
ideatică nemaiîntîlnită. Ca 
să ne convingem de acest 
lucru, să ne aplecăm cu 
răbdare și în deplină cu
noștință de cauză asupra 
genurilor șl speciilor cul
turii populare. Să pătrun
dem în bogăția de sensuri 
ți idei a doinei, baladei, 
a cîntecului de bucurie și

r>;

și eresurilor, asupra jo
cului care pune W vaktere 
măreția ființei ita&UW, fru
musețea: sa fizică și> mo
rală. Să nu uităm că fie
care în parte cunoaște va
riante fără număr to func
ție de vatra foielorieă.de 
grupul uman în care au 
fost create și reweate, au- 

netație după generație. 
Pentru ă vedea concret de 
ce a fost în stare ființa 
poporului nostru fa dome
niul creației e revelator să 
amintim variantele „Mio
riței” care, după studii 
aprofundate efectuate de 
specialiști, au fost estimate 
la peste o mie.

Dar măiestria creatorului 
popular s-a exprimat ți în 
costumația care l-a împo
dobit pe om ta toate mo
mentele existenței sale. 
Pentru a ilustra acest lu
cru, cri mal la îndemtaă 
este reălitatea pe care o 
oferă satul n< orean. 
Costume specifice întîlnim 
în zona pădurenilor, sînt 
unice prin colorit, bogăția 
și frumusețea motivelor șa
le ; dar și cele de pe plat
forma Luncanilor, din ți
nutul momîrlanilor, al Za- 
randului etc. Măiestria 
creatorului popular s-a 
exprimat în modul în care 
și-a construit și împodobit 

.casa. în care s-a înconjurat 
de obiecte utile — ceramică 
care păstrează încă motive 
dacice, obiecte din lemn 
ș.a.

Toate acestea alcătuiesc 
o cultură orală și materială 
ancestrală care ne face 
unici, pe noi românii. O 
cultură care rivalizează și 
depășește în splendoare 
cultura cultă. Ca să nu 
mai vorbim de vechimea ei 
în timp. Acum, mai mult 
ca oricînd, această cultură 
trebuie s-o apărăm și să o 
punem în valoare, spunea 
cîndva marele interpret la 
nai și compozitor Gheorrhe 
Zamfir. Prin această cul
tură sîntem nemuritori, ne 
înrudim cu Dumnezeirea. 
Instituțiile de cultură (că
minele culturale, casele de 
cultură, cluburile, asociați
ile folclorice), noi toți a- 
vem datoria sfîntă să o 
studiem, să o depozităm, 
să 
nu

----- .. să o depozităm, 
o valorificăm spre a 

se pierde.

MINEL BOBEA

cînd timpul de- 
clame’n tot mai 

in activitatea oa- 
cî d prețul tipă- 
a sporit îngrijo-

pe

Acum, 
vine un 
prețios 
menilor, 
riturilor 
rător, ești tentat să crezi 
că impactul oamenilor cu 
cartea, cu informația 
care aceasta o oferă de
vine tot mai anevoios. în 
primul rînd pentru că ci
titorul dornic de cunoaște
re nu mai are posibilita
tea materială de a-și pro
cura din librării cărțile 
dorite.

— Și totuși, setea de lec
tură de care aminteați, in
tervine dna Dorina Nistora, 
responsabila Bibliotecii o- 
rășănești Brad, nu se a- 
flă în scădere. Din con
tră, șe observă un feno-

în
măsură biblioteca, 

foarte mulți intelec- 
despre care nu cre- 
câ au „curajul” să

men îmbucurător. Avîn- 
du-se In vedere prețurile 
mari ale cărților, localni
cii frecventează în mai 
mare 
Intră 
tuali.
deam 
vină în biblioteca publi
că, avînd acasă propriile 
biblioteci. Deținem în a- 
cest sens un avantaj față 
de cititorul obișnuit prin- 
tr-un fond da carte de 
peste 62 000 volume, care 
va spori în trimestrul IV 
a.c. cu cărți în valoare de 
50 000 lei, sumă alocată de 
Primăria orășenească pen
tru care mulțumim dlui 
primar Nicolae Moga. Stăm 
un pic deficitar la secto
rul presă, intrucit nu toa

te ziarele căutate le pu
tem abona din lipsa bani
lor. Pentru la anul spe
răm să putem realiza ■ o
comandâ mai substanțială. edituri,

— Cartea rămîne insă țâ presi

Sete de lectură
există cu adevărat

pe primul plan în lectura 
localnicilor.

— Fără îndoială. Dacă 
imediat după Revoluția din 
1989 ziarele erau pur și 
simplu luate cu asalt, a- 
cum balanța înclină mult 
în favoarea cărții, nu nu
mai a celei beletristice ci 

și a celei tehnice, de spe
cialitate, care, din păcate, 
se tipărește mai puțin. 
Se uită de către unele 

', că economia de pia- 
presupune o sete lnfor- 

mațională extraordinară. 
Deocamdată se merge mult 
pe restituiri, ceea ce nu e 
un lucru rău, dar să nu 
Uităm că am pornit pe un 
drum în care vrem să și 
trăim mai bine,, iar între
prinzătorii adevărați nu 
se formează după ureche.

— Lucrați de peste .25 

de ani cu cartea. Nu in
tervine o saturație, ca In 
orice muncă care se desfă
șoară după aceleași re
pere, în același cadru ?

— Sinceră să fiu, la un 
moment dat, am rămas dez
orientată. Dar acum simt 
că renasc. Ceea ce fac 
este, totuși, o muncă ex
traordinară. Avem înre
gistrați plnă la această oră 
2100................. .........
cărți 
sînt 
tea: 

30 000 
mai 
car- 
anl- 

expo- 
fiind

de cititori cu 
citite. Și apoi, 
acțiunile cu 
expoziții, 

versări etc, ultima 
ziție de anvergură 
organizată cu prilejul co
memorării a 120 de ani de 
la moartea lui Avram Ian- 
cu.

— Dv ați inițiat o ac-

țiune upică in județ — 
„Zilele scriitorilor zărăn- 
deni”, de mare anvergură 
și specificitate.
- De pe aceste melea

guri s-au ridicat mulți 
scriitori de mare greutate 
în scrisul românesc, care, 
cu acest prilej, revin cu 
drag pe meleagurile kw, 
depun o coroană de flori 
la Pantheonul neamului de 
lă Țebea, se întflnesc cu 
cititorii, îți prezintă căr
țile apărute. Mă gfndesc 
la Marcel Petrișor, Geor
ge Timcu, Mircea Valda, 
Vlaicu Bîrna, Radu Sălă- 
jan, Mircea Slntimbreanu 
ș.a. Se creează astfel cli
pe unice, de adîncă comu
niune spirituală.

MINEL BOBEA

p%25c8%259bedici.De
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Ctnd boii arâ și caii
S. U. T. H E V A

A

1, ni ntul primăverii a.c., consemnam 
în ziăral nostru citeva dintre preocupările 
colectivnlai Stației de Utilaje și Transport 
Deva — din cadrul S.C. „Condor" SA. 
—, în această sinuoasă etapă de tranziție 
la economia de piață. Pașii se arătau pro* 
mițători. în pofida multiplelor greutăți și 
deficiențe cu care se confruntă astăzi 
întreaga țară.

Am revenit zilele 'trecute la S.U.T. De
va. De data aceasta, consemnările sînt 
mai bogate, reliefînd strădaniile și reuși
tele salariaților de aici, ascensiunea lor

continuă spre calitate, diversificare și e- 
ficiență in întreaga activitate.

Și încă o subliniere : angajații de la 
S.U.T. Deva — în marea lor majoritate 
— string rîndUrile în jurul conducerii U- 
nității care, prin perseverență, curaj și 
spirit de inițiativă, dă consistență munții 
oamenilor din subo Ini «rijfjppiltfi CU 
fermitate și răspundere pe phtefe cu aer 
ces larg șl eficiență sporită ale economiei 
de piață.

Dar să derulăm cîteva dintre eforturile, 
realizările și năzuințele acestui colectiv.

(Urmare din pag. 1)

Competență,
înțelegere, angajare
— Deși am scris șl 

ca alte prilejuri, poate 
n-ar fi lipsit de interes, 
stimate die director, să 
mai punctăm o dată, 
pentru cei interesați, O- 
biectul și raza de acti
vitate a unității pe care 
o conduceți,

— De acord. Produ
cem și livrăm benefi
ciarilor — ta primul 
rind celor din cadrul 
S.C. „Condor" S.A., dar 
și altor societăți co
merciale, întreprinzători 
economici privați, per
soanelor individuale, al
tora : • betoane • mor
tare • prefabricate din 
beton • agregate de 
balastieră • confecții 
metalice diferite • blo
curi de zidărie din zgu-

tre, ne-au sporit tună 
de lună beneficiile, in-
clttsiv veniturile oame
nilor.

— Puteau concretiza 
la aceste capitale?

— De ce nu ? In pe
rioadă care a trecut din 
an înregistrăm un pro
fit de peste 13 milioa
ne lei, iar cîștigul me
diu lunar. al salariați
lor a ajuns la 30000 de 
lei. Producția totală rea
lizată Însumează mai 
mult de 400 milioane 
lei, din care 180 mili
oane lei la beneficiari 
din afara S.C. „Condor” 
S. A. Noi punem aceste 
realizări și pe seama 
racordării rapide, din 
mers, a disponibilități- - 
lor noastre la cerințele

Intervin cu dl. ing. IOAN GALEA, 
directorul S.U.T. Deva

ră expandată. De ase
menea, închiriem ori
cui dorește utilaje de 
construcții — buldozere, 
excavatoare, macarale, 
autopompe de turnat 
betoane —, mijloace de 
transport, tractoare cu 
remorci și pluguri pen
tru agricultură, efec
tuăm unele prestații în 
construcții, in alte do
menii. Raza de activi
tate este. Valea Mure
șului — respectiv Oră$- 
tie, Simeria. Deva, Uia, 
Dobra, dar și Brad și 
Hațeg.

— Lucrați scamp die 
director ?

— Lă prețuri nego
ciabile și zicem noi, 
accesibile. In funcție de 
dimensiunea și valoa
rea prestației, de volu
mul ie timp, de mano
peră și al consumurilor, 
de alte condiții. Cei in
teresați să ne caute. In 
mod sigur ne vom în
țelege.

— Iar calitatea?
— Păi, calitatea, ope

rativitatea șl prețurile 
practicate — în compa
rație cu unități de ace
lași profil din județ — 
au făcut să crească nu
mărul celor care ape
lează la serviciile noas-

beneficiarilor, ale pie
ței liberb, ale tuturor 
celor ce ne-au solicitat 
serviciile.

— Unele voci afirmă 
că directorul este Câte
odată prea ^ferm", are 
inițiative peste anii an
gajați.

— S-ar putea, insă 
aceasta o spun cei care 
gîndesc bâ’tînește, care 
nu se angajează suficient 
la lucru, care cred că 
vechimea ’n muncă este 
singura garanție a reuși
tei, a succesului. Ctrl 
nu-i ața. Astăzi nu iz
butești dacă nu ai cu
raj și inițiativă, dacă 
nu gîndești ți acțio
nezi modern, la exigen
țele tot mai mari ale 
beneficiarilor, ale eco
nomiei de piață.- Iar 
„fermitatea” directoru
lui trebuie înțeleasă in 
sensul ordinii și disci
plinei în unitate, gospo
dăririi chibzuite a valo
rilor materiale și fi- 
naheiare, angajării de
pline a fiecăruia la lo
cul său de muncă, ta
cit apropiata trecere la 
privatizare să ne gă
sească pregătiți, să-i 
suportăm și să-i mate
rializăm condițiile.

PERSPECTIVA ?
IARNA ȘI 

PRIVATIZAREA

Din discuțiile purtate cu 
cadre de conducere și cu 
alți angajați de la S.U.T. 
Deva am reținut că două 
sînt gfadurite lor de vii
tor, Primul vizează per
spectiva imediată, respec
tiv asigurarea tuturor con
dițiilor pentru traversarea 
fără dureri mari a perioa
dei de iarnă; iar ăl doilea 
are bătaie ceva mai lungă, 
dar nu foarte, și se referă 
la procesul privatizării, 
nu peste mult, timp, a ce
lor 2 000 de unități eco
nomice, între care s-ar 
putea include și S.U.T. 
Deva.

Pentru' apropierea sezo
nului rece, S.U.T. Deva 
și-a luat o serie de mă
suri :

• onorarea comenzilor 
pe care le are pfaă la sfîr- 
șitul anului —• prin S.C. 
„Condur” S.~A. și prin alți 
beneficiari — și asigura
rea altora, pentru primele 
luni ale lui 1993 ;

• continuarea la para
metri normali a unor acti
vități și servicii;

• efectuarea de revizii 
și reparații la agregatele 
din balastieră, la principa
lele utilaje și mijloace de 
transport;

• trimiterea în concediu 
a unei părți din personal.

Oamenii de la S.U.T. De
va speră să fie, totuși, o 
iarnă blîndă...

Privind privatizarea uni
tății, angajații de la S.U.T. 
Deva îți pun speranțe în 
noul guvern că va acce
lera procesul reformei, că 
va adopta măsuri corespun
zătoare pentru ca toate 
unitățile economice care 
au condiții să treacă ia 
organizarea activității pe 
bazele economiei de pia
ță. Și S.U.T. Deva are 
asemenea condiții.

(fosta I.C.S. Alimentara) și 
140 000 de lei pe lună lo
cație de gestiune către S.C. 
„Corvin" S.A. (fosta 
I.C.SAJ’.). Are 4 luni de 

activitate ta regim de SR.L. 
„Cum le-ați încheiat, doam
nă, cu.ce rezultate econo
mice ?" „Primele două în 
roșu (cu pierderi n.n.) în 
următoarele am mai recu
perat ceva". Salariile pe 
care le asigură patronul 
celor 9 salariați abia se 
încadrează fa salariul mi
nim pe economie, deși a- 
daosul comercial eu care 
lucrează este de 60—70 Ia 
sută.

în complexul de alimen
tație publică „Union" func
ționează în regim de acti
vitate proprie a S.C. „Cor
vin" S.A.: un restaurant 
clasic, un bar de zi, o be
rărie și o linie de autoser
vire. Echipa dnei Ana Nis- 
tor — care asigură servi
ciile în toate aceste uni
tăți — depune mari stră
danii pentru a pune în 
concordanță clasa unității 
cu calitatea serviciului și 
adaosul comercial practicat 
(între 30 și 90 la sută). 
Reușește cu greu, deși 
complexul este mare adu
cător de profituri. Dar pro
fiturile merg la societatea 
comercială care adminis
trează complexul.

S.C. Pacthnpex „Tosca"

S.R.L. are contract de lo
cație de gestiune cu socie
tatea comercială „Silvana" 
S.A. Lunar depune la ca» 
sieria locatorului 230000 de 
lei locație, dar cu asta nu 
s-a terminat. „Dubla im* 
punere" funcționează și 
aici. Printr-o aberație ad
ministrativă, deși fa imo
bilul în care funcționează 
complexul „Tosca" a in
vestit și I.C.S.A.P. Hune
doara, înainte de revoluție 
toate spațiile comerciale 
au fost trecute în proprie
tatea celui care deținea în 
imobil o suprafață comer
cială mai mare. Acela era 
I.C.S. mărfuri industriale 
Hunedoara, așa că acum S.C. 
Pactîmpex „Tosca” S.R.L. 
mai plătește lunar 64 000 
lei chirie către S.C. „Cora“ 
S.A., moștenitoarea defunc
tei I.C.S.M.I. Deși trage 
barca pe uscat, SR .L.-uL 
își'plătește cu stoicism în 
fiecare lună aceste obliga
ții. E profitabil să te tre
zești proprietarul, unui spa
țiu în care n-ai investit 
nimic și să realizezi veni
turi administrînd clădiri, 
activitate ce nu are nimic 
comun cu statutul socie
tății. Ca să reducă la ma
ximum cheltuielile care 
mai pot fi evitate sau a- 
mînate, dna FlOrica Bo- 
tofan, patron S.R.L., a o- 
prit căldura ta sistem cen
tralizat (pe care o plătea 
dar pe care n-o avea) fă-

mănincă J
cînd eforturi mari să in
vestească într-un sistem de 
încălzire Iccfclc Cș se va 
întîmpla cu investiția. sa 
dacă nu va mai putea plăti 
gloaba care se numește chi
rie și locî ție de gestiune? 
Dumnezeu cu mila.

Braseria „Gambrfaus3 
funcțion azâ ca activitate* 
proprie a S.C. „Corvin** 
S.A. (la fel ca și „Union" > 
și încă 7 unități). Chix 
ria — 86 000 de lei pe iu» • . 
nă — plătește însă după 
același „raționament" apll- t 
cat în cazurile „Tosca" și 
„Dunărea", către S.C. „Con* 
vinex” S.A.”. Și chiria »- 
ceasta, ne spune dna Ma
ria Truță,- a fost'valabilă 
pînă în septembrie, căci 
proprietarul de spațiu na 
cere să modificăm contras
tul".

De unde să se utileze, 
de unde să se doteze a- . 
ceste societăți comerciale 
și unități în ccr fermitate 
cu clasa lor și cu adaosul 
comercial practicat, cînd 
din activitatea ’or trebuie- 
să trăiască — bine nu ori
cum — oameni care n-a» 
transpirat nici un minut 
pentru realizarea venituri
lor din care-și încasează 
salariile ?

Avem dreptate afirtafod 
ceea ce am afirmat în 
tlul acestei anchete ? Stt 
ne contrazieă cine crede 
că are argumente... cre
dibile.

Locomotivele-ln reparații și pe șine
(Urmare din pag. I)

Activitatea de revizii și 
reparații la Depoul C.F.R. 
Simeria este ta continuă 
perfecționare,' căutîhdu-se 
noi forme de organizare, 
noi soluții de execuție a 
lucrărilor. „în acest an 
am înregistrat chiar o pre
mieră, a ținut să precize
ze dl ing. Milu Pienar, șe
ful adjunct cu reparațiile 
al depoului. Este vorba de
spre metoda de ridicare 
da pe roți a locomotive
lor cu ajutorul unor vin- 
ciuri, ușurîndu-se astfel 
înlocuirea rapidă a unor 
piese uzate și efectuarea 
tatr-un timp scurt a unui 
volum sporit de lucrări. 
Pînă în prezent s-au exe
cutat reparații prin această 
metodă la locomotivele LC- 
006 și LE-791. Dar 'vom 
repara, ta continuare, și 
locomotive LDE și LDH,

altele din cadrul depou
lui nostru care necesită 
asemenea intervenții”.

Ținînd cont de faptul că 
de modul ta care stat re
parate locomotivele de
pinde ta cea mai mare 
măsură siguranța circu
lației pe calea ferată — 
a subliniat dl Dorel But, 
liderul sindicatului din 
Depoul C.F.R. Simeria —, 
lucrătorii noștri dau mare 
atenție calității acestora, 
iar noi ne străduim să le 
asigurăm condiții de lu
cru cît mai bune ta ca
drul atelierului de repara
ții.

însă pentru ca repara
țiile să se poată realiza ta 
timpi scurți și de calitate, 
este nevoie de o serie de 
piese de schimb și suban- 
samble, cu care să fie în
locuite cele uzate. Avînd 
în vedere că furnizorii de 
la Chitila și Brașov nu

prea reușesc să onoreze 
comenzile ceferiștilor de 
la Depoul Simeria, <i p6 
cum remarca dl Gomboș 
Ferenc, de la birou! teb* 
nic al depoului, se depute 
aici eforturi susținute fii 
vederea recuperării. re- 
condițîonării și reutUizârfi 
unor asemenea piese din 
activitatea proprie. In a- 
cest mod au fost recupe
rate o serie de pantogra- 
fe de la locomotivele e- 
lectrice, . regulatoare și 
pompe mecanice, injectoa- 
re, compresoare, furci de 
suspensie etc.

Prin strădaniile, price
perea și angajamentul în 
muncă ale colectivului ate
lierului de reparații — din 
rîndul căruia se eviden
țiază Viorel DrăgănescU, 
Ioan Dachin, Mircea Stâ- 
nilă, Carol Repede și al
ții —*, întreaga activitate 
a Depoului C.F.R. .Simeria 
înregistrează o eficiență 
economică în continuă creș
tere.

VTî 1 tJ i ,i r

bunului

CINE DOREȘTE...

...să contracteze anumite 
lucrări, să procure mate
riale de construcții, să în
chirieze utilaje și mijloace 
de transport pe durate de
terminate, să efectueze re
parații auto, poate apela 
cu încredere la S.U.T. De
va, str. Depozitelor, nr. 21 
— direct ori la telefoanele 
«21175 și 626157.

DOftlII O PfilAWE VE EXCEPȚIE ?
I I

&(§. <5®0Wni»Rl“ 3.0&4U
vă oferă posibilitatea eleganței, distincției $i 

gust, ca unic importator rpmân de pălStii de la
celebra firmă cehoslovacă I 
<De asemenea, pe bază de comandă fermă de minim 

K 500 bucăți ■ societatea confecționează toată gama d 
' pălării cu specific național, sau local, citit. pentru 

bărbați cît șt pentru femei._______

TriNAK

imn /
S.C, iPÂLA‘J\JI amilii ca partem
de- afaceri renumita firmă din Cehoslovacia si
din. lume, vă oferă __

* PĂLĂRII*
pentru- toate pîrstele ■ pentru toate gusturile.

!,«!.«» , S C -PĂ LÂ R11 C D 1ST I NA- S R L
Auusl VhkS, Tu. 19.2700 ■
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VlNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• S.G. „NIȘTOR” S.N.C. 
SIMBRIA •. vinde parchet 
la comandă, din fag și ste
jar. Relații telefon 661296.

(9711)
• VlND mobilă de sufra

gerie.' ■ Inforihațri la tele
620644,..zilnie uupă ora 

49.' (9712)
,• VINO. Dacia 1400, 

ftSrd Cîț, îmbunătățiri,- 4" 
ăntț Volkswagen 1 300. 
Orăștie, 'telefon 642860. ' 

(9703) 
VlND urgent easă, a- 

■exe, grădină mare, în Vă- 
Ușoara. Deva, telefon 
«24612, după ora 16.

(9680)
• VÎND casă, grădină. 

Mintia, nr; 144.
(9635)

• V1ND casă. Deva, Sla
vici, nr. 5,(Viile Noi), o- 
reie 14—22., (9638)

• VÎND Dacia .1 310. De
va, telefon 626063, după o- 
ra 16. (9609)

• VÎND avantajos ca
mion ,SRD 5 tone și Tra
bant Combi, stare bună. 
Brad — Valea Brad, 33, 
telefon 655436, după ora 20.

(9604)
• CUMPĂR apartament 

3—4, .camere, zonă centra
lă, sau schimb cu 2 ca
mere (Gojdu), telefon 
627785, după ora 16.

(9650)
• VIND dulap cu două 

uși. Deva, telefon 612050.
(9687)

• VÎND piti cokcr Spa
niol. ' Simeria,’ ' telefon 
660686. (9701)

• VÎND efect chitară
„GoHi's”. Deva. telefon 
620921. (9705)

• VÎND video player ja
ponez „Aivva”, sigilat. 7.5000.. 
Telefon 611058.

(9706)
» VÎND cîini dalmațiepi. 

3 luni. Deva. Oituz. nr;

32-34, telefon 621823, du 
pă ora 29. 0)704)

• VIND convenabil duba
tranzit Peugeot Diesel, du
ba tranzit Ford, Lada 1500. 
Lada 1200, Renault 5. In 
formații la telefon 716556, 
Hunedoara. (9707)

• VÎND Dacia 1 300. 
Deva, telefon 621578.

' ■. ’ (9710'
•. VÎND țiglă. Orăștie, 

telefon 641167.
... . . (9724)

• CUMPĂR apartament 
3- 4 camere, central. Deva, 
telefon 616282.

(9717)
• VÎND apartament 2 

camere,:-Micro 15. Deva,
■ telefon 62.7638. • ■

' . (9721)
• VÎND motor cutie, 

planetare,'' piese Skoda S 
100. Gllelari. telefon 735139.

(9348)
• VÎND autoturism Fiat 

Regata Turbo și microbuz 
Nisa, preț convenabil. Te
lefon 713496.

(9351)
• VÎND apartament !Ț 

camere, Hunedoara. Infor
mații telefon 712495.

(8538)

PIERDERI
• PIERDUT legitimație 

serviciu, eliberată de Ad
ministrația de Stat Loto 
Pronosport Hunedoara — 
Deva, pe numele Breabăn 
Rodica. Se declară nulă.

(9350)
•' PIERDUT carte teh 

nică ARO 243, aparținînd 
S.C. „PALOMA” S.R.L. 
București și adeverință pro
vizorie de circulație, nr. 
0275 HD. Găsitorului re
compensă bună. Telefon 
717808. (9722)

OFERTE 
DE SERVICII

• INCOTA ATLAS REI
SER. efectuează transport 
persoane și pachete pe ru
ta Sibiu — Deva — Pra-

— Niirnberg — Ileil-

bronn — Stuttgart. în 
18, 25 noiembrie, 2, 9,
14, 16,. 19-decembrie și pe 
ruta Simeria — Deva 
Praga — Niirnberg — 
Frankfurt — Siegen — 
Dortmund, în 18 noiem
brie. - înscrieri, infor
mații la telefon 618882, o- 
rele 16—21.

(9583)
• ECONOMIST ofer ser

vicii (evidență contabilă) li
nei firme particulare. De
va, telefon . 612461, orele 
15—18. (9702)

9 ANGAJAM, barmani- 
ospătari cu cel puțin 6 luni 
lucrate în domeniu, pentru 
barui-restaurant „La Do- 
rei£ fosț Ada-Kaleh. Hune
doara, telefon 728433.

(9352) 
*-*—*-*—*—*—*_»

• S-A deschis pen
tru dumneavoastră CA
SA DE SCHIMB VA
LUTAR „GARANT”, 
cu sediul pe bdul De- 
cebal, bloc P, parter. 
Vă așteptăm zilnic în
tre orele 9—17..

(9634)

• OFER de închiriat a-
partament 2 camere, par
țial mobilat, Gojdu, valu
tă. Deva, telefon 627190, 
după ora 19. (9709)

• ’ TINERI căsătoriți, se
rioși, căutăm garsonieră 
sau apartament de închi
riat. Deva, telefon 613045,

(9716)
COSmtORÂBl

• SE împlinesc șase i
de la trecerea în eternita- 
te a iubitului noștru fiu, 
soț și tată,

AUREt BABAU 
(HELU) 

.Dumnezeu să-I odihnea?,»» 
în pace! Familia.

1 .-■■■■. (9647).
• CU inimile sînge- 

rînde de durere §i dor, 
părinții și fratele a- 
mintesc că s-au scurs 
2 ani do'la. nedreapta 
dispariție a celui care 
a fost

diverse:

♦ <! 
* în Cupa României la fotbal J
' ' <! 
I HABER HAȚEG — JIUL PETROȘANI 1— 3| 
I ~ Miercur&s-a disputa) o nouă clapă în Cuvu Ro~ I 
i mâniei, la care au participat și divizionarele A. Laț 
I Hațeg, pe un frig pătrunzător, s-au intilnit Habar j 
I Hațeg și Jiul Petroșani. Echipa locală a început- jocul* 

cu formația : Onciu, Mihăicscu, Prigore, Huțuțuc, Vîr-« 
î lan, Păcuraru, Anistoroaie, Rojnovscki, Istina, Sppfiu. J 
I Bulgaru, iar oaspeții: Ghițan, B. Popescu, Gașpar, Cioa-I 
î bă, Călugărița. Huza, El. Stoica, Radii, Cristescu, Mili-ț 
J taru, Stancu. jucătorii de la Haber Hațeg au dat o bunăț 
I* replică, viguroasă, divizionarei A, demonstrind forma* 

bună în care se află. în Campionatul Diviziei C —1 
faza județeană, locul bun f-1) ocupat în clasament,!, 
etalînd și o pregătire fizică superioară unor echipeț 
cu pretenții. De partea cealaltă. Jiul, o formație ce i 

Îbate la ușa promovării in Divizia Națională, și-a de-* 
monstru/ disponibilitățile tehnice în care ex-hațega-» 

j nul Militant îsi confirmă pc orice teren clasa. A în-ț 
3 vins cu 3—1 Jiul prin golurile marcate de. Militarul 
« (2) și Cristescu. Pentru Haber a înscris Spdfiu care u i 
ii mai fost in fața golului în min. 4, cîud ă intrat in* 
l Careu, a driblat, a fentat și poftarul, rotind însă, cu * 
î poarta goală de la câțiva metri C). Apoi, îp min. 43,1 
Ț Vîrlan a avut o măre ocazie. Au fost și alte situații | 

pentru gazde, dar s-au ratat. ‘ I
A fost un meci viu disputat, hațeganii -eu Machc * 

Vizitiu la cîrmă. jucîndu-și cu seriozitate partidele și*

In Cupa României la fotbal

• CELE mai mari 
sporuri de recoltă le 
puteți obține prin ad
ministrarea îngrășă
mintelor odată cu a- 

. râturile de toamnă. 
S.C. Siderurgica S.A 
Hunedoara, str. Traian 
Lalescu, ni\ 8. vâ o- 
feră Ia cele mai scă
zute prețuri sulfat de 
amoniu cu 20.7 Ia sută 
azot ți 24 la sută sull 
în forme direct asi
milabile de către plan
te. carbonat de magne
ziu și calciu, cu 17 la 
sută oxid de magneziu 
și 28 la sută oxid de 
calciu. Sulfatul de a 
raoniu este un excelent 
îngrășămînt .pentru 
cartoi'i (chiar ’ și pe 
soluri apide), sec-arâ, 
ovăz, orez, cînepă. 
varză, răpită, muștar, 
țelină. porumb, pa
jiști naturale. Magne
ziu! este un element 
indispensabil tuturor 
plantelor, avînd un 
rol predominant cata
litic. Plante foarte 
sensibile la lipsa mag- 
nezitilui sînt: carto
ful. cînepa. porumbul, 
sorgul, varza, sfecla 
de zahăr, trifoiul. Iu 
cerna, tomatele, cea
pa, ridichile. Prețurile 
sînt negociabile. Re
lații la telefoane 712904.. 
711462. 716121. interi
oare: 1130, 2824, 1360 
șl 1075. (7398)

AUREI. RUS
(KELt’Ț),

care la numai 25 ani 
a închis căi mai fru
moși ochi. Sufletele 
rele de pe pămînt l-au 
băgat în mormînt. Ne 
rugăm lui Dumnezeu, 
să le dea și lor dure
rea, neliniștea și ne- 
odihna noastră. Pa
rastasul de pomenire 
duminică, 14 noiem
brie, la Brănișea.

(9686)

• DUMINICA, 15 no 
iembrie a.c., are loc 
oficierea slujbei de 
sfințire a Crucii ridi
cate în curtea Biseri
cii Ortodoxe din Orăș- 
tio, str. Unirii, pentru 
cinstirea memoriei E-

. roului Martir, 
OVIDIU-NICOLAE 

MUNTEAN,
care n-a avut parte 
nici măcar de crești
nescul mormînt.

Lacrimi fierbinți și 
regrete eterne din 
partea familiei greu 
încercate. Veșnică să-i 
fie pomenirea ș^-n li
niștea veșniciei odih- 
nească-se !

DECESE

*
1

J ... .
I din Cupa României, eliminînd în fazele anterioare două,
I divizionare 13. • j

< .1 
t ------- ~ ------------ -
• ■ ■■«
1
4
i*

*
I
I*
I*
tI
i*

I divizionare 13.
METALURGISTUL CUGIR — CORVINUL 2—1*

Și la Cugir, gazdele au abordat acest meci cu do-*, 
rtnța asigurării calificării intr-o etapă superioară a • 
Cupei. Corvinul, hotărlt’ să-și îmbunătățească jocul,1, 
să-și omogenizeze formația, a aliniat o formație ti- 
nară, fără experiență, dar cu putere de luptă : Că- î 
prărescu, Bordean, Tetileanu, Toader, Balint, Crăciun, * 
Chezan, Bardac (Dăseăle.scu), Tlța, Marian (Păcurar),* 
Mitrică. Cugirenii au beneficiat de un 11 m gratuit, 
egalat Tița și au urinat, prelungirile și în repriza 
II-a a acestora, gazdele au înscris golul victoriei,

SABIN CERBI

a ♦
a

I
4-I
4
I *
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• ATEI.IERUL DE CU- 
RĂȚATORIE-VOPSITORIE 
cojoace, și- haine din piele 
s-a mutat din Deva, str. 
Horea, nr. 13, în comuna 
Dobra, sat A bucea, nr. 7.

(97131
SCHIMBURI 

DE LOCUINȚE
• SCHIMB apartament 2 

camere cu două garsonie
re. Deva, Eminescu, bl. 33, 
sc. 2. ap. 29. orele 16—20.

(9673)
• OI-’ER apartament două

camere, proprietate, contra 
apartament 3—4 camere, 
chirie. Simeria, telefori 
660686. (97011)

ÎNCHIRIERI

• IN clipe de adîn 
că durere sîntem ' ală
turi de fiica și sora 
noastră, Florica Barbu, 
și de copii, în marea 
durere pricinuită de 
moartea soțului drag, 

NELU, 
om de aleasă bunăta
te sufletească și ome
nie. Mămica și copiii 
Uța, Genu, Luci, Nis- 
tor, Rodica și Mircea 

(9720)

• OFER 1 500 DM pentru 
cedare contract aparta
ment. Deva, telefon 615391.

(9715)

• SOȚIA, fiicele șî 
ginerele anunță cu 
adîncă durere înceta
rea din viață, după o 
lungă și grea suferin
ță, a celui care a fost

CSONKA MIHAI, 
în vîrstă de 68 ani.

înmormîntarea — 
vineri, 13 noiembrie, 
ora 14, de Ia capela 
cimitirului reformat.

Fie-i țărîna ușoară 1 
(8537)
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S.C. SAVA EXIM S.R.L.
magazin alimentar din Cartierul Oituz I

* 
z* »

Vă oferă prin magazinul său următoarele t 
produse: J

• ulei din floarea șotirelui ;
• ulei din import, orez, zahăr și diferitei

dulciuri ’
• detergenți |
• băuturi alcoolice de diferite sortimente.'
Toate Ia prețuri accesibile. |
Magazinul este deschis intre orele 7—18. J

+ ! . . (1991) I
S.C. NAGHI ZSOK CONTAPEX DEVA Î 

str. Mihai Viteazul,'nr. 112 |
Angajează croitorese .serie și,lux, vechime* 

» minimă 3 ani. Relații la sediul firqiei, teLI 
|616190. ’ ■ ‘

■ « -1 -

Ib
Iw
I
9
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I* 
I

I
vav*»» aiva uau punici • •

| discuri, pluguri, cositoare, remorci monoax, ca-1 
, bine tractoare și alte utilaje agricole la prețuri • 
| deosebit de avantajoase. Informații suplimentare |
* și depunerea comenzilor la sediul societății sau' 
| lă telefoanele : 70523 și 617453.
9 Ț ---- ----» .1 •

vMxmu viunu uisriwjv V

I de Agromec Deva și Hunedoara. 9 • . .

In 
I
* 
I
| următoarele mijloace fixe

I 45
mauuuțic cuianiicu

• Mașină pentru as- 
' cuțit scule 
| • Mașină de găurit
» • Betonieră
| • Cuptor cu bară si-
•lită 
| • Etuvă
. • Gaz crematograf cu
| integrator

Integrator. 
Tocătoare 
Saviem R 8135 
Caroserie ARO 
Mașini cusut saci 
Licitația va avea loc la sediul societății FA- î 

RES S.A. ORĂȘTIE, în fiecare săptămină, > 
miercurea, pînă la epuizarea mijloacelor fixe, J 
oferite spre vînzare. Relații suplimentare la te
lefon 95/641940 sau 95/641941. (1302)

9

I* _  ___ __
| (Micul Dallas).

i*
I
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(9120) j

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A I 
JUDEȚULUI HUNEDOARA

Organizează în data de 17. II. 1992 con-1 
curs pentru ocuparea postului de secretară. j 

Condițiile de înscriere și modul de desfă-« 
șurare se află afișate la sediul Camerei, Deva, j 
str. 1 Decembrie, nr. 35. tel. 614865, 612924.' 

(1300) j

AGROMEC (fosta S.M.A.) CĂI.AN I 
telefon 70523 i

Oferă utilaje noi din gama : grape cu!

I
In curînd oferte de utilaje vor fi făcute si» 

(1298)1

— i
S.A. | 

licitație publică !

I
9

Xerox |
Instalație fabricare J 

hidrogen ■
. • Cazan centrală ter- î 

mică
• Cromâtograf
• Stabilizator tensi

une
• Rezervoare tablă
• Mașină frezat
• Electrostivuitor — 1 

buc.
• Cameră frigorifică 

— 1 buc.
• Remorcă auto Pa- Z 

deș — 1 buc.

SOCIETATEA COMERCIALA „FARES" 
ORĂȘTIE (fostă PLAFAR) 

cu sediul în Orăștie, str. Plantelor, nr. 50 
Oferă spre vînzare prin

• Chioșc metalic — 
mp

■ Instalație catalitică
'•

I

i
I
*4
«

I

I

SECȚIA L9 C.F.R. SIMERIA
Aduce la cunoștința participanților la tra

ficul rutier că începînd cu data de 14. XI. 1992, 
ora 15, se desființează bariera de la trecerea la 
nivel km 61+875, pe linia Caransebeș — Sub- 
cetate, Halta Peștenița.

Trecerea Ia nivel va fi semnalizată cu in
dicator în cruce Sf. Andrei.

ATENȚIE LA TREN !

I 

I
w
I
*
I

I

I
(1273) j

I

I
%
I
%

OGIS COM S.R.L. DEVA
V inde din stoc :
• cîntare electronice UWE de 15 kg
• cîntare electronice UWE de 10 kg 
Modelele sînt aprobate de Institutul Națio 
de Metrologie. Se asigură garanție 6 luni I

J _.5____•• __ . » __ _ ____j___________ji» _ ■ ' *’
Informații Ia sediul firmei din strada M. | 

Eminescu, nr. 2, ap. 1, între orele 9—16 și la j 
telefon 618660, zilnic, cu excepția duminicii. I 

(8967) î t 9 f 9 f r r r a ataar tf ataa

nai <'
de la data vînzării și service postgaranție.

Ziar editat de S.C. „CUVÎNTUL LIBER" S.A. J/20/618/1991 Cont 30 7050 601 B.G. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara
Telefoane 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061, Întreaga răspundere pentru conținutul articolelor, publicate o poartă autorii acestora.

Tiparul executat la S.G. „POLIDAVA" S.A. DEVA. , ' ' -- -


